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 رسالة من مسؤولنا اإلداري األول 

 (Helen N. Robbins-Meyer) ھیلین أن روبینز مایر 
 المسؤول اإلداري األول 

 
عندما ننظر إلى الوراء على السنوات الخمس األولى من مبادرة التنوع والشمول، 

وبینما كانت الصفحات األخیرة من . فإننا نفعل ذلك بعیون مفتوحة وقلوب متشوقة
 .ما یحملھ المستقبلھذا الفصل األول تمثل أیًضا بدایة عقد جدید، لم یكن أحد یتوقع  

عام   الجدید   2020شھد  كورونا  فیروس  صورة  في  أتت  مسبوقة  غیر  تحدیات 
كوفید العالم،  أنحاء  في جمیع  على 19-المتفشي  أمتنا  أیقظت  التي  المآسي  تلتھا   ،

 .الفجوات في المساواة العرقیة

المتفانین    الموظفین  من  فریقنا  كان  التحدیات،  ھذه  فیما  وخالل  ثابتًا  والشغوفین 
زرعنا بذور    .لقد حافظ االبتكار على اتصالنا وتقدیمنا للخدمات بطرق جدیدة  .یفعل

وبناء   والقیادة  التعاون  خالل  من  ورعیناھا  والمرونة  الذاتي  والوعي  الفضول 
یقدمون   .العالقات الذین  ألولئك  متنوعة  عاملة  وقوى  شاملة  بیئة  لخلق  سعینا  لقد 

والذ لھمالخدمات  الخدمات  نقدم  مستویات    .ین  جمیع  على  تنمو  ثقافتنا  رأینا  لقد 
لزیادة   والسعي  وااللتزام  والرعایة  النزاھة  في  المتمثلة  قیمنا  یعزز  مما  عملیاتنا، 

 :نتائجنا في

 خدمات استثنائیة لعمالئنا المتنوعین •

 الشمول لجمیع الموظفین والعمالء •

 قوى عاملة محفزة ومشاركة  •

 الفعالیة التنظیمیة واالبتكار  •

یسلط   والشمول،  التنوع  مبادرة  بدء  منذ  إحرازه  تم  الذي  والتقدم  األساس  على  بناًء 
العام ویشیر إلى  التقریر التالي الضوء على مجموعة من اإلنجازات التي حققناھا ھذا  

 .المسار المثیر للتحدي الذي ینتظرنا

 

بمثابة تقدیر للعمل الجاد والتفاني من جانب   NACo 2020 تعد جوائز 
موظفي المقاطعة، وتسلط الضوء على بعض إنجازات خطتنا 

 .االستراتیجیة للتنوع والشمول

  خالصة التنوع والشمول .1
 اإلنترنت تدریب جزیرة األجیال عبر  .2
  ورشة عمل ذاتیة بالكامل .3

 ) Helen N. Robbins-Meyerھیلین أن روبینز مایر (
 ھیلین أن روبینز مایر المسؤول اإلداري األول 



 3 | الصفحة 
 

 نحن المقاطعة 

كما ھو   .یتمثل أحد أھداف التنوع لدینا في جعل القوى العاملة لدینا تعكس أولئك الذین نخدمھم في مجتمعاتنا
عند   .2010مقاطعة سان دییغو على النحو المحدد في تعداد  موضح، نحن نتماشى مع القوى العاملة المتاحة في 

، سوف نستخدم البیانات إلرشاد جھودنا المستمرة فیما یخص التنوع  2020إصدار نتائج اإلحصاء السكاني لعام  
من خالل ضمان التنوع العرقي لقوتنا العاملة، نحن قادرون بشكل أفضل على تقدیم خدمة ذات مستوى   والشمول.
 .ملیون مقیم لدینا وتعزیز عالقاتنا المجتمعیة 3.3عالمي لـ 
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 :الھدف  
 

 
 
 
 
 

 
 

 :النتائج

 
 
 
 
 
 
 

 
  قادة فرق التنوع والشمول

لتمثیل كل مجموعة  (DCAO’s) في العام الماضي، تم اختیار أبطال قادة مجموعة التنوع والشمول من قبل نائب المسؤول اإلداري األول
ن یمثلونھم  یعمل قادة المجموعة كأبطال للمبادرة على المستوى التنفیذي لتوجیھ المعلومات وتعزیز الحوار بین أبطال األقسام الذی .بالمقاطعة

 DHR ویجتمعون بانتظام ویتعاونون مع فریق .(D&I) یُظھر ھؤالء القادة جمیع سمات أبطال مبادرة التنوع والشمول .وفرق إدارة األقسام
D&I   والتواصل المتعددة  الوظائف  بین  للترابط  التركیز إلنشاء فرص  والنجاحات ومجاالت  االحتیاجات  للبقاء على اطالع على مختلف 

.ق على جمیع مستویات المنظمةالمتس

 
 

تطویر البنیة التحتیة لتنفیذ  
واستدامة الخطة االستراتیجیة 

 للتنوع والشمول 
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 :الھدف   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :النتائج

 محتوى سھل االستیعاب ألبطال األقسام
تحویل موجز  والموارد   D&I (D&I Digest) تم  المعلومات  یوفر مجموعة واسعة من  تفاعلي  منشور ربع سنوي  إلى  إلكتروني شھریة  برید  من رسالة 

أماكن تعمل النشرة اإلخباریة كأداة اللتقاط وتبادل األفكار والقصص حول األشیاء التي تحدث في  . في األقسام  (D&I) واألنشطة الموجھة ألبطال التنوع والشمول 
من خالل االستفادة من موضوعات االھتمام البشري، والتي یتم تقدیمھا في صیغ متعددة، نقوم بإشراك أبطالنا من خالل التركیز على  . العمل والمجتمع الخاص بنا

أعمال الشمول المھمة على الخطوط  ھو جسر معلومات ألولئك الذین ینفذون   D&I موجز.  المستقبلیة D&I الموضوعات ذات الصلة والعمل نحو أھداف مبادرة
 .یقدم الموجز أمثلة ثاقبة للشمول والتواصل والمشاركة باستخدام الوسط الرقمي لتسھیل المناقشة وبناء التعاطف. األمامیة لخدمات المقاطعة

 

تقدیم خدمة عامة على مستوى  

عالمي من خالل االستفادة من 

 .الكفاءة الثقافیة واللغویة
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مستوى المقاطعة ُعقدت ورشات عمل لزیادة الوعي بالتنوع الثقافي، وربط الموظفین بالموارد على  

 .لتقدیم خدمة أفضل لعمالئنا المتنوعین، واالحتفال بكل ما نشاركھ
 

 ورشة عمل بشأن إمكانیة الوصول 
عقدت ورشة عمل حول إمكانیة الوصول الرقمي بالتزامن مع مبادرة تجربة العمالء للمساعدة في بناء الوعي حول مشكالت 

وكیفی المحتملة  اإللكترونیة  الوصول  حلھاإمكانیة  عرض . ة  القانونیة؛  والمتطلبات  الممارسات  أفضل  المحتوى  تضّمن 
، وھو موظف بالمقاطعة یعاني من إعاقة بصریة؛ مقدمة (David Stotland) للتكنولوجیا المساعدة من قبل دیفید ستوتالند

بـ عن   Siteimproveتعریفیة  بحثًا  الویب  مواقع  لفحص  للمقاطعة  متاحة  أداة  وھي  على  ،  وأمثلة  الوصول؛  مشكالت 
  .التعدیالت الُموصى بھا لجعل الوصول إلى مواقع الویب أكثر سھولة

كان أحد الموضوعات التي تكررت طوال الحدث ھو أن أي تحسینات في إمكانیة الوصول إلى محتوى موقع الویب تتضمن  
الھدف النھائي ھو إنشاء ثقافة شمولیة . العمالء  لغة شمولیة وصوًرا وإمكانیة للوصول، من شأنھا أن تعزز التجربة لجمیع
  "تصل إلى جمیع جوانب خدماتنا من خالل طرح السؤال "من ھو جمھوري؟

   

 ورشات عمل
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 ورشة عمل ذاتیة بالكامل
لنجاحنا   األھمیة  شدید  أمًرا  وشمولیة  متنوعة  بیئة  إنشاء  ویرتبط  یعد 

ارتباًطا وثیقًا برسالتنا في تقدیم خدمة عمالء استثنائیة للمجتمعات التي 

ورشة العمل الذاتیة الكاملة للموظف  DHR D&I صمم فریق .نخدمھا

باعتبارھا النشاط التعاوني الرئیسي خالل أنشطة أسبوع خدمة العمالء  

المقاطعة (المساعدة والخبرة واالنتباه واالحترام وحسن   على مستوى 

على   (HEART). التوقیت) الموظفین  ھذه  التعلم  تجربة  شجعت 

االنخراط في فرص تفاعلیة ھادفة استكشفت العالقة المباشرة بین تقدیم 

خدمة عمالء استثنائیة ورعایة ذواتنا األصیلة جسدیًا وعاطفیًا وثقافیًا 

فھم لتقدیم خدمة ذات مستوى عالمي، نحتاج أوالً إلى  . وروحیًا وفكریًا

كان ھذا الحدث بمثابة ذروة النشاط حیث  . معنى االعتناء بأنفسنا بالكامل

تواصل الموظفون واستكشفوا طرقًا لتعزیز "أفضل ما لدیھم بالكامل" 

  .وخلقوا شعوًرا بالمجتمع واالتصال واالنتماء بین المشاركین

 

 
 
 
  
 

 
 

 

  

   
 
 
 
 
 

 ورشة عمل ذاتیة بالكامل
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 ورشة عمل حول االستفادة من التنوع اللغوي 

ورشة  أظھرت  الشمول"،  وممارسة  التنوع  بتقدیر  "ملتزمة  كمقاطعة 
بھا   یتحدث  التي  اللغات  تنوع  فائدة  اللغوي  التنوع  من  االستفادة  عمل 

 .نوفرھا "بما یتجاوز" الخدمةموظفونا والفرص الكبیرة التي 

تم تصمیم الحدث الذي یمتد لساعة واحدة إلظھار تفرد اللغات في جمیع  
أنحاء العالم وإبراز اللحظات التي تكون فیھا القدرة على التواصل بلغات 

المھمة المزایا  ضمن  من  التفاعلیة  . متعددة  التجربة  ھذه  شجعت 
واالنخراط في محادثات   االفتراضیة المشاركین على مشاركة تجاربھم

اللغة، ومشاركة  من  االستفادة  اللغوي، وطرق  التنوع  قیمة  إظھار  مع 
 .موارد لغة معینة وترجمتھا

 (Fery Samani) كانت القصة الرئیسیة مقابلة مع السیدة فري سماني 
الزراعة واألوزان والمقاییس إدارة  الوالیات  . من  إلى  ھاجرت سماني 

وتعمل كنقطة اتصال بین . المتحدة من إیران في سنواتھا المھنیة األولى
األخصائیین   اإلیرانیینجمعیة  التوعیة  (AIAP) األمریكیین  وبرنامج 

، والذي یوفر خدمات التسوق من البقالة والتوصیل 19-الخاص بكوفید
تعتبر قصتھا . المجانیة لألفراد الضعفاء الذین یعانون من حواجز لغویة

یشعرون  الذین  أولئك  طریق  بتنویر  اللغة  قیام  لكیفیة  إرشادیة  عالمة 
.االختالف وتبرز فوائد التنوع اللغويباالنفصال الذي یحدثھ 

لقد تعلمت الكثیر   .لقد كان تدریبًا مثیًرا لالھتمام حقًا"
وشعرت أن ھذا التدریب یقدم الكثیر بالنسبة ألن مدتھ ساعة 

 ".واحدة
 مشارك في ورشة العمل  -

عمل حول االستفادة من ورشة  
 التنوع اللغوي
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سلسلة تدریبیة حول التنوع والشمول على مستوى  
 المقاطعة 

 األجیال في مكان العمل  •

 تھیئة بیئة عمل شمولیة  •

 من أنا إلى نحن  •

 خدمة عمالء متنوعین •

 جزیرة األجیال  •

 نظرة عامة على الكفاءة الثقافیة  •

 التنوع والشمول للمشرفین  •

 استكشاف التنوع اللغوي  •

لتدریب  % 100قال    المستجیبین  الخاص  D&I من 
بالموظفین الجدد، "االنتقال من أنا إلى نحن،" إنھم یفھمون رؤیة 

 .التنوع في المقاطعة وأھدافھا

والمواد    % 97أفاد     األمثلة  أن  المتدربین  من 
 .ومحتوى التدریب تعكس التزام المقاطعة تجاه قوة عاملة متنوعة 

 

• 1,770 Classroom 
• 1,894 Video 
• 3,300 Webinars 
• 396 Virtual  
 Workshops COMPLETIONS 

 

 1,770 Classroom 
 1,894 Video 
 3,300 Online 
 396 Webinars 

COMPLETIONS 

 
 

 ساعات تدریب التنوع والشمول
5,289 

الموظفون المشاركون في التدریبات 
 المتعلقة بالتنوع والشمول

3,928 

على  D&I تتوفر تدریبات
 مستوى المقاطعات لموظفي

COSD 

 

 قاعات دراسیة 10 
 فیدیوھات 9 

 عبر االنترنت 12 
 ندوتان عبر اإلنترنت 2 

33 

 

 قاعة دراسیة 1,770 
 فیدیو  1,894 
 محاضرة عبر االنترنت  3,300 
 ندوة عبر اإلنترنت  396 

 الدورات المكتملة

%98 
 الرضا العام من أنا

 إلى نحن 

 

الدورات المكتملة في التدریبات  
 المقاطعة على مستوى 

7,360 
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جزًءا مزدھًرا من ثقافة   (ERGs) الموظفین في المقاطعةتعد مجموعات موارد  
وتعمل جھودھا على تعزیز الوعي الثقافي ودعم التواصل مع القوى   .المقاطعة

العاملة وتوظیفھا واالحتفاظ بھا والشراكة مع اإلدارات والمنظمات المجتمعیة 
 .لتعزیز مبادرات المقاطعة وتوفیر فرص التطویر المھني والتواصل

   

 
 
 

 مجموعة موارد الموظفین

 
 2019یولیو  11 

 برعایة Light the Night for Pride مسیرة
LGBTQA 

 2019سبتمبر  28 
 برعایةاحتفالیة شھر التاریخ الفلبیني األمریكي  

CSDFEA 
 2019أكتوبر  11 

 برعایةالیوم الوطني إلعالن التوجھ الجنسي  
LGBTQA  

 2019أكتوبر  15 
 SDCLA برعایةاحتفالیة شھر اإلرث الھسباني 

 2019نوفمبر  15 
 Holiday Mixer  مجموعاتبرعایة كافة ERG  

 2019دیسمبر  16 
 Wreaths Across America برعایة 

VALOR  
 2019دیسمبر  20 

عطلة الصلیب األحمر األمریكي لبرنامج األبطال  
 EWA برعایة

 2020ینایر  19 
 برعایة مسیرة في موكب مارتن لوثر كنغ جونیور

AAACE   
 2020فبرایر   28 

  AAACE عایةاحتفالیة شھر تاریخ السود بر
 2020مایو  4و  2020مایو  1 

شھر إرث األمریكیین من اآلسیویین/ سكان جزر  
حفلة لمشاھدة نتفلیكس   – (API) المحیط الھادئ

  APACE برعایةوالمناقشة 
 2020یونیو  7 

  CSDFEA برعایةاحتفالیة یوم استقالل الفلبین 

 10    الصفحة
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لـ (AWM) حازت إدارة الزراعة واألوزان والقیاس  للتنوع والشمول لعام  LUEG التابعة  على جائزة جو كوردیرو 
الذین یروجون باستمرار لرسالة ورؤیة التنوع والشمول، مما   D&I أنشأت اإلدارة فریقًا متفانیًا وشغوفًا من أبطال .2019

وسواء كان ذلك من خالل إنتاج مواد التوعیة والعملیات  .یساعد على تعزیز بیئة شمولیة للموظفین والعمالء على حد سواء
الدولي   المقھى  مثل  ترحیبیة  ثقافیة  تجارب  عقد  أو  متعددة؛  بلغات  الداخلیة  المدیرین التشغیلیة  تدریب  أو  بھا،  الخاص 

 .جزًءا ال یتجزأ من ممارساتھا D&I تعمل جاھدة لجعل AWM والموظفین على الشمول؛ فقد كانت

مع شراكات مع الصناعة وشراكة القوى العاملة في سان دییغو إلطالق برنامج  FG3 تعاونت إدارة الموارد البشریة و 
یة مدفوعة األجر لألشخاص من ذوي اإلعاقات الذھنیة والنمائیة، بھدف توفیر تم إنشاء عشرین وظیفة تدریب  .(Jay) جاي

 .الخبرة العملیة ذات الصلة والمھارات الوظیفیة التي ستساعدھم في التأھل لشغل وظائف دائمة في المقاطعة

والبشریة D&I أجرى فریق  الصحیة  الخدمات  بوكالة  في   (HHSA) للتحول  الموظفین  بحثًا عمیقًا  بیانات مشاركة 
 HHSA تم تقدیم ھذه البیانات إلى فریق .HHSA المتعلقة بتجارب الشمول للمجموعات ذات الھویة المختلفة داخل 

جرت المناقشات والعصف الذھني لتحدید استراتیجیات لتعزیز   .مدیر وقائد في منتدى المدیر  500التنفیذي وأكثر من  
فریق التحول مكرس لتحدید وإزالة العوائق التي  .لتي أبلغت عن مستویات منخفضةتجارب الشمول لتلك المجموعات ا

 .تحول دون الشمول بحیث یمكن لجمیع الموظفین أن یكونوا على طبیعتھم ویختبروا الشمول في العمل

أدینوا سابقًا لتوعیة ودعم األشخاص الذین   Fresh Start بتصمیم برنامج PSG قام مكتب محامي الدفاع العام في 
السابقة والبدء من جدید التاریخ   .بجرائم غیر عنیفة والذین یریدون تجاوز أخطائھم  العام في  الدفاع  یحقق محامو 

، ویسعون إلى الحصول على جمیع سبل اإلعفاء Fresh Start اإلجرامي للعمالء، ویطورون خطًطا شاملة لحاالت
اإلدانة لدى   .المناسب من  یكون  أن  العمل  الھدف ھو  إلى  الوصول  وتحسین  ناجحة  دمج مجتمعیة  إعادة  الشخص 

 .واإلسكان والتعلیم وأشكال المشاركة المدنیة األخرى والحد من العودة إلى اإلجرام وتحسین سالمة المجتمع
. 

 
 

ل و م ش ل ا و ع  و ن ت ل   ا
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 التنوع والشمول  : الخطوات التالیة   

ھناك العدید من الفرص المتاحة على جمیع مستویات  .ھناك العدید من الفرص المتاحة على جمیع مستویات مؤسستنا لمواصلة المضي قدًما
قدًما المضي  لمواصلة  مجلس .مؤسستنا  أصوات  بزیادة  مؤخًرا  قمنا  والرؤیة  D&I لقد  األولویات  بتحدید  مكلف  وھو  بنا،  الخاص  التنفیذي 

 مؤخًرا أعید تنشیط لجنة لیون أل ویلیامز .االستراتیجیة لتعزیز التقدم على مستوى المؤسسة واإلشراف على تنفیذ الخطة االستراتیجیة ومراقبتھا
(Leon L. Williams) اإلنسانیة توقع   (HRC) للعالقات  لجنةالھدف م .عضًوا  31مع  اإلیجابیة  HRC ن  اإلنسانیة  العالقات  تعزیز  ھو 

نتطلع أیًضا إلى  .واالحترام ونزاھة كل فرد بغض النظر عن الجنس أو الدین أو الثقافة أو اإلثنیة أو التوجھ الجنسي أو العمر أو حالة المواطنة
ا العرقیة إلعطاء صوت ومنظور لعملیات  المكتب الجدید للمساواة والعدالة  على مستوى الموظف، تشجعنا مشاركة   .لسیاسة والمیزانیةإنشاء 

لتوسیع نطاق دعمھم لألبطال من خالل اإلطالق ربع  DHR D&I یخطط فریق .المستمرة ERG الموظفین في منتدیات االستماع لموظفي
في األقسام لدینا  D&I ادة، یبحث أبطالوكالع .للمجموعة على مدار العام D&I والجھود المنسقة مع قادة D&I السنوي والتعلم المرتبط بموجز

تلعب كل قطعة دورھا، تماًما كما یلعب كل منا دوًرا في تقریبنا من   .دائًما عن فرص لتوفیر التعلیم والتعلم حول التنوع والشمول والكفاءة الثقافیة
  .ثقافة المساواة واالنتماء
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